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ФУТБОЛДЫҢ ФУТБОЛДЫҢ 
ІРГЕТАСЫ ІРГЕТАСЫ 

АУЫЛДАРДА АУЫЛДАРДА 
ҚАЛАНУЫ ТИІСҚАЛАНУЫ ТИІС

10 ЖЫЛ БОЙЫ 10 ЖЫЛ БОЙЫ 
ЕШ НӘТИЖЕ ЕШ НӘТИЖЕ 

КӨРСЕТПЕЙ ЖҮРЕТІН КӨРСЕТПЕЙ ЖҮРЕТІН 
БАПКЕРЛЕРДІ ЕНДІ БАПКЕРЛЕРДІ ЕНДІ 

ҰСТАМАЙМЫЗҰСТАМАЙМЫЗ

СОФИЯДАН СОФИЯДАН 
ОЛЖАЛЫ ОЛЖАЛЫ 
ОРАЛДЫОРАЛДЫ

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАН!
Қадірлі спорт жанкүйер-

лері, спорт мамандары, жат-
тықтырушылар мен спорт-
шылар, «Қазақ спорты»  
газетіне 2022 жылға жазылу 
науқаны жалғасып жатыр. 

Сүйікті газеттеріңіздің 
жыл бойы үйге келіп тұрға-
нын қаласаңыз, бір жылға 
толық жазылыңыздар!

«Қазақ спорты» газе
тінің индексі жеке жазу
шы лар үшін – 64190, кәсіп
орындар мен ұйымдар үшін 
– 14190.

БАСПАСӨЗ-2022
ГАЗЕТТІҢ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ҚАЙДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ?

«Қазпошта» 
Индексі Жазылымды қабылдау шарттары:

- жеке жазылушылар үшін
- кәсіпорындар мен ұйымдар үшін
- жеңілдікпен жазылу

1 ай
(2 ай) 

3 ай
(4 ай)

6 ай 12 ай

64190 Жеке жазылушылар үшін 446,25 1338,75 2677,50 5355,00 Қала
464,87 1394,61 2789,22 5578,44 Аудан/ауыл

14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 686,25 2058,75 4117,50 8235,00 Қала
704,87 2114,61 4229,22 8458,44 Аудан/ауыл

«Эврика пресс»
64190 Жеке жазылушылар үшін 487,00 1461,00 2922,00 5844,00
14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 756,00 2268,00 4536,00 9072,00

«Еуразия пресс»
64190 Жеке жазылушылар үшін 492,00 1476,00 2952,00 5904,00
14190 Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін 761,00 2283,00 4566,00 9132,00

«Бектұрғанов»
64190 Жеке жазылушылар үшін 507,00 1521,00 3042,00 6084,00
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ҚАЗАҚСТАНДА РЕСМИ ТҮРДЕ ЖАҢА ФУТБОЛ МАУСЫМЫ БАСТАЛДЫ. 
АЛҒАШҚЫ ОЙЫН «ТОБЫЛ» МЕН «ҚАЙРАТ» АРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
СУПЕРКУБОГЫМЕН АШЫЛДЫ.

ЕСТЬ ДАТА  
И МЕСТО!
ГОЛОВКИН И "КАНЕЛО" 
ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ 
НА ТРЕТИЙ БОЙ
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ВО ВТОРОМ 
СРЕДНЕМ ВЕСЕ МЕКСИКАНЕЦ САУЛЬ "КАНЕЛО" 
АЛЬВАРЕС (57-1-2, 39 КО) И ОБЛАДАТЕЛЬ ТИТУЛОВ 
IBF И IBO В СРЕДНЕМ ДИВИЗИОНЕ КАЗАХСТАНЕЦ 
ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН (41-1-1, 36 КО) ПОДПИСАЛИ 
КОНТРАКТ НА ТРЕТИЙ БОЙ.

По информации USA Today Sports+, трилогия запланиро-
вана на 17 сентября. Сам поединок пройдет в лимите второго 
среднего веса (168 фунтов). Ранее сообщалось, что на кону 
будут стоять четыре титула Альвареса.

Фаворитом на проведение боя является Лас-Вегас, где 
прошли два предыдущих поединка Головкина и "Канело". 
Напомним, что в первом поединке была зафиксирована ничья, 
а в реванше победил мексиканец.

Экс-чемпион мира Серхио Мора, ныне аналитик и ком-
ментатор стримингового сервиса DAZN, поделился мнени-
ем по поводу необходимости проведения третьего поединка 
между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) 
и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), 
сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Посмотрите на величайшую трилогию всех времен, Али 
против Фрейзера, в которой не было необходимости, и она за-
кончилась нокаутом. Посмотрите на бой года в прошлом году 
с Фьюри и Уайлдером, он не был нужен, но он стал боем года.

Это же касается и трилогии Головкин - "Канело". GGG уже 
под 40, первые их два боя получились очень близкими, но у 
многих людей такая память, что они очень быстро забывают. 
Заходят молодые стрелки и смотрят на Чарло, Бетербиева и 
всех остальных. Они хотят молодых парней, я все еще хочу 
увидеть бой с Головкиным, потому что там есть незакончен-
ное дело, которое нужно закрыть.

Я знаю, чем закончится бой, я думаю, что большинство 
людей знают, чем он закончится, но мне все еще нужно уви-
деть этот нокаут", - цитирует Мору DAZN.

Добавим, что перед трилогией обоим боксерам необхо-
димо выиграть свои весенние поединки: Головкин в апреле 
встретится с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем 
Риотой Муратой (16-2, 13 КО), а "Канело" в мае сразится с 
россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс 
WBA в первой тяжелой категории.

Маусымның шымылдық түрер ойыны 
елордадағы «Астана Арена» стадионын-
да өтті. 

Былтырғы Қазақстан чемпионатының 
жеңімпазы мен ел кубогының иегері ара-
сындағы ойын 2:1 есебімен аяқталды.  

Бірінші таймда «Қайрат» қорғаушы-
сы өз айып алаңында Душан Йованчичке 
қарсы тәртіп бұзған. Төреші бірден 
пеналь ти белгіледі. Нүктеге келген Серік-
жан Мұжықов қателескен жоқ. Дегенмен 
үзіліске дейін «Қайрат» командасы есепті 
теңестіріп үлгерді. Жақында Қазақстан 
азаматтығын алған Жоао Пауло Мокин 
қорғаған қақпаның тоғыздығын дәл көз-
деді.

Екінші кезеңде «Қайраттың» есепте 
алға шығатын мүмкіндігі болған. Бірақ 
пеналь тиден Рикарду Алвеш мүлт кет-
ті. Есесіне 81-минутта Айбар Жақсылов 
гол соғып, «Тобылға» жеңіс сыйлады. 
Осы лайша 2022 жылғы Қазақстан Супер-
кубогы Қостанай командасына бұйырды.

Матчтан кейін «Қайраттың» бас бап-
кері Құрбан Бердыев кездесу тең дәре-
жеде өткенін, ойыншыларына еш өкпесі 
жоғын айтты. 

– Ойын тартысты болды. Финалда 
мүм кіндікті мүлт жібермеу керек. Әйт-
песе жеңіс уыстан шығып кетеді. Жігіт-
тердің барын салғанын көрдім. Сондықтан 
оларға тағар кінәм жоқ. Өкінішке қарай, 
бүгін жолымыз болмады, – деді Бер- 
дыев. 

Ал «Тобыл» командасының жат-
тықтырушысы Александр Москаленко 
бірінші таймда жақсы ойнағанын, ал екін-
ші кезеңде қателіктер болғанын айтты.

«ТОБЫЛ» – 
СУПЕРКУБОК ЖЕҢІМПАЗЫ!

«ТОБЫЛ» – «ҚАЙРАТ» – 2:1
Голдар: Серікжан Мұжықов, 30-пенальтиден (1:0). Жоао Пауло, 39 (1:1). 

Айбар Жақсылықов, 83 (2:1).
«Тобыл»: Александр Мокин,  Владислав Васильев, Жарко Томашевич, Сергей 

Малый, Александр Марочкин, Бағдат Қайыров – Душан Йованчич, Серікжан 
Мұжықов (К), Рубен Бриджидо (Самат Жарынбетов, 90), Зоран Тошич (Асхат 
Тағыберген, 65), Игорь Сергеев (Айбар Жақсылықов, 81).

«Қайрат»: Данил Устименко, Сергей Кейлер, Арсен Буранчиев, Виктор Васин, 
Маки Баньяк, Еркебұлан Сейдахмет, Яцек Гуральский (к), Рикарду Алвеш, Данияр 
Үсенов (Вячеслав Швырёв, 57), Жоао Пауло (Гүлжігіт Әліқұлов, 84), Хосе Канте 
(Артур Шушеначев, 58).

Төрешілер: Данияр Сахи (Қызылорда), Орынбаев Илашбек (Түркістан облы-
сы), Юрий Тихонюк (Актобе).

2 наурыз, Нұр-Сұлтан, «Астана-Арена». 6 000 көрермен.
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АРТАЕВТЫҢ ОРНЫНА АҚШАЛОВ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

УКРАИНА СПОРТШЫЛАРЫ
ПАРАЛИМПИАДАҒА ТОЛЫҚ ҚҰРАМДА 
ҚАТЫСАДЫ
УКРАИНА ҚҰРАМАСЫ СОҒЫСҚА ҚАРАМАСТАН 
БЕЙЖІҢДЕГІ ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНА 
БАРУДЫ ЖОСПАРЛАП ОТЫР.

Украина құрамасы Бейжіңде өтетін 2022 жылғы қысқы 
Паралимпиада ойындарына қатысады. Бұл туралы suspilne.
media сайтына Украинаның мүгедектер спорты ұлттық ко-
митетінің баспасөз қызметінің жетекшісі Наталья Гарач 
мәлімдеді.

Оның айтуынша, команда жарысқа толық құрамда ұшуды 
жоспарлап отыр, бірақ ұшу орнын атаудан бас тартты. Тек 
спортшылардың жан-жақтан аттанатынын айтты.

«Команданың бір бөлігі бір жерде, бір бөлігі басқа жерде. 
Бүгін біз әуежайға жетіп, бірге Бейжіңге барамыз деп үміт-
тенемін. Команда Украинада емес. Біз қайда екенімізді айт-
паймыз. Бейжіңге жеткен соң ғана қалай келгенімізді айта-
мыз. Ертең, 2 наурызда, Бейжіңде боламыз деп үміттенемін, 
 – деді ол. – Команда жоспардағыдай толық құрамда барады».

Айта кетейік, Паралимпиада-2022 ойындары 4 наурызда 
басталып, 13 наурызға дейін жалғасады. Паралимпиада-
2022-де барлығы 78 медаль жиынтығы ойнатылады.

ҚАЗАҚСТАН 
ЧЕМПИОНАТТАРЫНЫҢ 

ЖАРЫС КЕСТЕСІ
АУЫР АТЛЕТИКА ФЕДЕРАЦИЯСЫ 2022 ЖЫЛЫ 
ӨТЕТІН ЕЛ БІРІНШІЛІКТЕРІНІҢ КЕСТЕСІН 
ЖАРИЯЛАДЫ.

12-19 нау-
рыз: Ауыр ат-
летикадан 20 
жасқа дейінгі 
жасөспірім-
дер мен қы-
здар арасын-
дағы жеке-
леген  жат -
тығулардағы 
Қазақстан 
Респуб лика-
сының жеке-командалық чемпионаты (Қостанай).

17-24 сәуір: Ауыр атлетикадан ерлер мен әйелдер арасын-
дағы жекелеген жаттығулардағы Қазақстан Республикасының 
жеке-командалық чемпионаты (Қызылорда).

13-20 мамыр: Ауыр атлетикадан 23 жасқа дейінгі 
жастар арасындағы жекелеген жаттығулардағы Қазақстан 
Республикасының жеке-командалық чемпионаты (Көкшетау).

28 маусым – 05 шілде: Ауыр атлетикадан 2006-2007 
ж.т. жасөспірімдер мен қыздар арасындағы Қазақстан 
Республикасының жеке-командалық чемпионаты (Семей).

23-30 қыркүйек: Ауыр атлетикадан ерлер мен әйелдер 
арасындағы Қазақстан Республикасының жеке-командалық 
чемпионаты (Қостанай).

16-23 қазан: Ауыр атлетикадан 17 жасқа дейінгі 
жасөспірімдер мен қыздар арасындағы жекелеген жаттығу-
лардағы Қазақстан Республикасының жеке-командалық чем-
пионаты (Түркістан).

20-27 қараша: Ауыр атлетикадан 2008 ж.т. және одан 
кіші жасөспірімдер мен қыздар арасындағы Қазақстан 
Республикасының жеке-командалық чемпионаты (Нұр-
Сұлтан).

ATP РЕЙТИНГІНДЕ ЕКІ САТЫҒА ТӨМЕНДЕДІ
КӘСІПҚОЙ ТЕННИСШІЛЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ (ATP) ТЕННИСШІЛЕРДІҢ  
ЖАҢАРТЫЛҒАН РЕЙТИНГІН ЖАРИЯЛАДЫ.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТАЕКВОНДОШЫЛАР 
НАУРЫЗДА ИРАНДА ӨТЕТІН ҮШ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРГЕ ҚАТЫСАДЫ.

Иранда таеквондодан халықаралық турнирлер серия-
сы өтеді. 

Жерлестеріміз 4-5 наурыз аралығында клубтар арасын-
да Азия чемпионатында, 6-9 наурыз аралығында дәстүрлі 
«Fajr Open» аламанында, ал 10-14 наурызда Азия таеквон-
до федерациясының президент кубогында бақ сынайды.

Бұл жарыстарға Қазақстан атынан 30 спортшы аттан- 
ған.

ТӨРЕШІЛЕРІМІЗ  
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНДА 

ТӨРЕЛІК ЕТУДЕ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТӨРЕШІЛЕР ХОККЕЙДЕН 
ҚЫРҒЫЗСТАНДА БАСТАЛҒАН ТӨРТІНШІ 
ДИВИЗИОНДАҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ 
МАТЧТАРЫНА ТӨРЕЛІК ЕТУДЕ.

3-8 наурыз аралығында Бішкекте өтетін турнирге Кувейт, 
Малайзия, Сингапур, Иран және айдын иелері Қырғызстан 
құрамасы қатысуда.

Кездесулерде Владимир Суслов бас төреші болады. 
Сонымен қатар жақтаудағы төрешілер міндетін Тимур 
Ысқақов пен Александр Ядрышников атқарады.

Осы чемпионат аясында Владимир Суслов пен Құрлықтық 
хоккей лигасының төрешісі Торнике Кучава азиялық 
төрешілер үшін семинар өткізеді.

ПАРАЛИМПИАДАШЫЛАР 
ЧЖАНЦЗЯКОУДА ЖАТТЫҒУДЫ БАСТАДЫ

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАРАЛИМПИАДАШЫЛАР ЧЖАНЦЗЯКОУДАҒЫ ЖАТТЫҒУ ЖИЫНДАРЫНА 
КІРІСТІ.

ТАЕКВОНДОШЫЛАРЫМЫЗ 
ИРАНҒА АТТАНДЫ 

БОКСТАН 2013 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ МЕРЕЙ 
АҚШАЛОВ ЖАҢА ҚЫЗМЕТКЕ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ.

Ол  – ҚР бокс федерациясының вице-президенті/мемлекеттік 
жаттықтырушы болып тағайындалды. Бұған дейін бұл қызметті 
Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев атқарған болатын.

Бейресми дереккөзі бойынша, “Дикий Арманды” қорғап, әлеуметтік 
желіде пост жазғаны үшін Артаев қызметінен алынған.

Ақшалов спортшы ретінде Бейжің Олимпиадасына қатысты, 
«Астана Арланс» командасының құрамында Дүниежүзілік бокс сери-
ясында өнер көрсетті. 2013 жылы тамызында Азия чемпионы атанды, 
ал қазан айында Алматыда өткен әлем чемпионатында жеңіске жетті.

Ал боксшы ретінде карьерасын 2014 жылы аяқтаған. Былтырғы 
жылдан бері ол Ақмола облысы, Шортанды ауданы әкімінің орынба-
сары болған.

Еліміздің бірінші ракеткасы Александр Бублик екі 
сатыға төмендеп, 32-орынға тұрақтады. Ал Михаил 
Кукушкин 6 сатыға жоғарылап, 160-орында тұрса, 
Дмитрий Попко 7 сатыға көтеріліп, 171-орында жайғасты.

ATP РЕЙТИНГІ. 28 АҚПАНДАҒЫ ОРЫНДАР
1(+1). Даниил Медведев (Ресей) – 8615
2 (-1). Новак Джокович (Сербия) – 8465
3 (0). Александр Зверев (Германия) – 7515
4 (+1). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515
5 (-1). Стефанос Циципас (Грекия) – 6445
6 (+1). Андрей Рублев (Ресей) – 5000
7 (-1). Маттео Береттини (Италия) – 4928
8 (0). Каспер Рууд (Норвегия) – 3915
9 (0). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883
10 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 3496
…32 (-2). Александр Бублик (Қазақстан) – 1416
160 (+6). Михаил Кукушкин (Қазақстан) – 386
171 (+7). Дмитрий Попко (Қазақстан) – 351
220 (+5). Тимофей Скатов (Қазақстан) – 265
344 (+2). Денис Евсеев (Қазақстан) – 126
577 (-9). Александр Недовесов (Қазақстан) – 51
614 (+3). Бейбіт Жұқаев (Қазақстан) – 44
775 (-6). Григорий Ломакин (Қазақстан) – 26
923 (-3). Достанбек Ташбулатов (Қазақстан) – 16
952 (-2). Андрей Голубев (Қазақстан) – 14.

БОЛГАРИЯ АСТАНАСЫ – 
СОФИЯДА БОКСТАН ХАЛЫҚ-
АРАЛЫҚ «СТРАНДЖА КУБОГЫ» 
ЖАРЫСЫ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ.

Биыл 73-ші мәрте ұйымдастырылған 
байрақты додада қазақстандық боксшылар 
да өнер көрсетіп, үздіктер қатарынан көрін-
ді. Әлемнің 36 елінен келген 350-ге жуық 
(206 ер, 139 әйел) былғары қолғап шебері 
бақ сынаған бәсекеде еліміздің ерлер және 
әйелдер құрамасы жалпы саны 17 жүлде (4 
алтын, 4 күміс және 9 қола) жеңіп алды.

Бокстан «кіші әлем чемпионаты» 
атанып кеткен Болгариядағы турнирде 
Қазақстан ерлер құрамасынан Махмұд 
Сабырхан (54 кг) мен Сағындық Тоғамбай 
(86 кг) топ жарса, әйелдер бәсекесінде 
Назым Қызайбай (50 кг) мен Валентина 
Хальзова (70 кг) алтыннан алқа тақты.

Ал финалда өнер көрсеткен тағы төрт 
боксшымыз қарсыластарына есе жіберіп, 
халықаралық жарыстың күміс жүлдегер-
лері атанды. Атап айтқанда, Дамир Әбді-
қадыр (51 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Дина 
Жоламан (54 кг) және Ләззат Күнгейбаева 
(+81 кг) финалда сүрінді. Ал Санжар 
Тәшкенбай (48 кг), Тимур Қабдешов 
(51 кг), Абзал Серік (63,5 кг), Абзал 
Құттыбеков (92 кг), Нұрлан Сапарбай 
(+92 кг), Римма Волосенко (60 кг), Дариға 
Шәкімова (66 кг), Надежда Рябец (75 кг) 

пен Анастасия Баязитова (81 кг) қола жүл-
де иеленді.

Софиядағы жарыстың жалпыкоман-
далық есебінде Қазақстан құрамасы 17 
жүлдемен 3-орынға тұрақтады. Ал 6 ал-
тын және 1 қола жүлдеге қол жеткізген 
Өзбек стан боксшылары көш бастады. 5 
алтын, 5 күміс және 11 қола жүлдесі бар 
Ресей 2-орынға табан тіресе, жарыс қо-
жайындары 3 алтын, 4 күміс және 5 қо-
ламен 4-орынды қанағат тұтты. Сонымен 

қатар 2 алтын, 1 қола ме даль олжалаған 
Үндістан құрамасы үздік бестікті түйін-
деді.

Айта кетейік, Халықаралық бокс фе-
дерациясы (IBA) Софияда үздік шыққан 
саңлақтарды алғаш рет қаржылай сый-
лықпен марапаттады. Атап айтқанда, 
«Странджа кубогының» жеңімпазына – 4 
мың, күміс жүлдегеріне – 2 мың және қо-
лаға қол жеткізгендерге 1 мың АҚШ дол-
лары көлемінде сыйақы берді.

СОФИЯДАН ОЛЖАЛЫ ОРАЛДЫ

ҰОК баспасөз қызметінің мәліметінше, Бейжіңдегі 
Паралимпиада ойындарында қазақстандықтар екі спорт 
түрінен сынға түседі: пара шаңғы жарысы мен пара биатлон.

Команда құрамында бес спортшы бар. Олар – Александр 
Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин 
мен Денис Петренко.

Айта кетелік, Паралимпиада ойындарының ашылу сал-
танаты 2022 жылдың 4 наурызында Нұр-Сұлтан уақытымен 
22.00-де басталады.

Пара шаңғы жарысынан әлем кубогының қола жүлдегері 
Ербол Хамитов Бейжің ойындарында Қазақстанның туын 
ұстап шығады.
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Бетті дайындаған – Едіге ОРАЗ

«АТЫРАУ» ЛИТВА ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
ЖАРТЫЛАЙ ҚОРҒАУШЫСЫ ДОМАНТАС 
АНТАНАВИЧЮСТІ ҚАТАРЫНА ҚОСТЫ. БҰЛ ТУРАЛЫ 
КОМАНДАНЫҢ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ.

Футболшы «Атырауға» еркін агент ретінде жалға 
беріліп отыр. Бұған дейін Антанавичюс Литваның 
«Судуву» мен «Стумбрас», Эстонияның «Маарду ЛМ» 
және Словенияның «Целе» мен «Триглав» клубтарында 
өнер көрсеткен.

КОМАНДАДА КІМДЕР 
ОЙНАЙТЫНЫ 

БЕЛГІЛІ БОЛДЫ

“ТАРАЗ” КОМАНДАСЫ 2022 
ЖЫЛҒЫ МАУСЫМДА ОЙНАЙТЫН 
ФУТБОЛШЫЛАР ҚҰРАМЫН 
ЖАРИЯЛАДЫ.

«ТАРАЗ» (ТАРАЗ) – 2022
Қақпашылар:
№24 Джурахон Бабаханов (1991)
№74 Мұхаммеджан Сейсен  (1999)
№78 Денис Кавлинов (1995, Ресей)

Қорғаушылар:
№3 Нұрлан Дайыров (1995)
№4 Бекзат Шадманов (1997)
№5 Әділет Кеңесбек (1996)
№13 Ермек Қуантаев (1990)
№14 Берік Айтбаев (1991)
№20 Мақсаь Әмірханов (1992)
№22 Алекс Джуниор (1993, Гаити)
№44 Лука Гадрани (1997, Грузия)

Жартылай қорғаушылар:
№6 Марат Шахметов (1989)
№7 Абзал Таубай (1995)
№8 Милен Гамаков (1994, Болгария)
№10 Бауыржан Байтана (1992)
№11 Дінмұхамед Қараман (2000)
№17 Жақып Қожамберді (1992)
№19 Еркебұлан Тойбеков (2002)
№23 Алмас Сапарғалиев (1993)
№25 Бектас Нұрдаулет (1998)
№70 Бауыржан Рахмет (2003)
№77 Әлішер Сулей (1995)
№88 Ерсұлтан Қалдыбеков (2002)

Шабуылшылар:
№9 Абылайхан Жұмабек (2001)
№30 Жорже Дос Сантос (1991, Бразилия)

Бас бапкер: Нұркен Мәзбаев (1972)

БАЛАЕВ «ТҰРАНҒА» АУЫСАДЫ
ӘЗІРБАЙЖАНДЫҚ ҚАҚПАШЫ 
ЭМИЛЬ БАЛАЕВ ЖАҚЫН АРАДА 
ТҮРКІСТАННЫҢ "ТҰРАН" КЛУБЫНА 
АУЫСУЫ МҮМКІН.

27 жастағы қақпашы қазіргі кезде өз ота-
нында «Қарабах» командасында ойнай-
ды. Жақын арада келісімшартты бұзып, 
Түркістанның «Тұран» командасына ауысуы 
мүмкін. Әзірбайжандық команда ешқандай 
өтемақы сұрамай-ақ қақпашыны еркін агент 
ретінде жіберуге дайын.

«Тұран» командасын ресейлік Владимир 
Газзаев жаттықтарады. Балаев екеуі бұрын-
нан таныс. Өйткені 2019 жылы Қостанайдың 
«Тобылында» бірге жұмыс істеген.

ФУТЗАЛДАН ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
ОЙЫНШЫСЫ АРНОЛЬД КНАУБ «КАСПИЙМЕН» 
КЕЛІСІМШАРТҚА ОТЫРДЫ.

Мұның алдында Кнауб «Тұлпар», «Жетісу», «Ақтөбе», 
«Динамо-Самара» тәрізді клубтардың намысын қорғаған.

Арнольд Кнауб

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРЫСТАРДАН ШЕТТЕТІЛДІ
ФУТБОЛДАН РЕСЕЙ ҚҰРАМАСЫ МЕН КЛУБТАРДЫҢ 
БАРЛЫҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРЫСТАРДАН РЕСМИ ТҮРДЕ 
ШЕТТЕТІЛДІ.

Осылайша, Мәскеудің «Спартак» клубы Еуропа лигасының  
1/8 финалында өнер көрсетпейді.

Валерий Карпин жаттықтыратын құрама 2022 жылғы әлем чем-
пионатының іріктеу кезеңдерінен аластатылады.

Әйелдер құрамасы 2022 жылғы Еуропа чемпионатына қатыса ал-
майды.

Сонымен қатар УЕФА «Газпром» компаниясымен келісімшартты 
үзеді.

КНАУБ «КАСПИЙМЕН» 
КЕЛІСІМШАРТҚА ОТЫРДЫ

Алаңдағы орны: қорғаушы
Азаматтығы: Қазақстан

Бойы: 187 см
Салмағы: 72 кг

«АТЫРАУ» ЛИТВА 
ОЙЫНШЫСЫН ТЕГІН АЛДЫ 

«ҚАЙРАТТЫҢ» ҚҰРАМЫ 
ЖАРИЯЛАНДЫ
АЛМАТЫНЫҢ "ҚАЙРАТ" КЛУБЫ 2022 ЖЫЛҒЫ 
МАУСЫМҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАМЫН ЖАРИЯЛАДЫ.

«ҚАЙРАТ» (АЛМАТЫ) – 2022
Қақпашылар:
№1 Данил Устименко (2000)
№27 Темірлан Анарбеков (2003)
№30 Вадим Ульянов (2001, Ресей)

Қорғаушылар:
№2 Сұлтанбек Астанов (1999)
№3 Маки Баньяк (1995, Камерун)
№4 Виктор Васин (1988, Россия)
№5 Сергей Кейлер (1994)
№15 Егор Ткаченко (2003)
№38 Арсен Азатов (2003)

Жартылай қорғаушылар:
№6 Яцек Гуральски (1992, Польша) (капитан)
№7 Гүлжігіт Әліқұлов (2000, Қырғызстан)
№8 Жасурбек Жалолиддинов (2002, Өзбекстан)
№14 Адам Адахаджиев (1998)
№16 Рикарду Алвеш (1993, Португалия)
№17 Данияр Үсенов (2001)
№21 Арсен Буранчиев (2001)
№22 Еркебұлан Сейдахмет (2000)
№23 Андрей Ульшин (2000)

Шабуылшылар:
№10 Хосе Канте (1990, Гвинея)
№11 Жоао Пауло (1988, Бразилия)
№18 Вячеслав Швырёв (2001)
№19 Артур Шушеначев (1998)
№47 Алишер Рахимжанов (2003)
№83 Ян Труфанов (2004)

Бас бапкер: Құрбан Бердыев (1952, Ресей)

ҚАЗАҚСТАН ФУТБОЛ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА ЖАҢА 
ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАНДЫ. 
БЕС ҮМІТКЕРДІҢ 
АРАСЫНДА 50 ЖАСТАҒЫ 
ӘДІЛЕТ БАРМЕНҚҰЛОВТЫҢ 
БАҒЫ ЖАНДЫ. ОҒАН 27 
АДАМНІҢ 14-І ДАУЫС 
БЕРДІ.

Әлемдегі нөмірі бірінші 
спорттың Қазақстандағы федера-
циясын басқаратын Барменқұлов 
туралы ақпарат аса көп емес. 
Көпшілік тани да бермейді. 
Қарағанды облысының тумасы 
мамандығы бойынша матема-
тик. Бірнеше жыл мемлекеттік 
қызметте істеген.

Футболға да соңғы жылда-
ры қызығушылығы артса ке-
рек, біраз тәжірибе жинақтаған. 
Қарағандының «Шахтер» клубы 
директорлар кеңесінің төрағасы 

болды. Қазақстан футбол феде-
рациясы Атқару кеңесінің мү-
шесі, президенттің кеңесшісі 
қызметтерін атқарған.

Бұрынғы басшылықтың қа-
сында жүрген азамат. Сондықтан 

федерацияда түбегейлі өзгеріс 
бола қоюы екіталай. Бірақ бар-
лығы да уақыттың еншісінде.

Жаңа президент сайлаудан 
кейін журналистердің сұрағына 
жауап берді. Баспасөз конферен-
циясында берілген жауаптардың 
бір-екеуіне тоқталсақ.

– Басшы ретінде алғашқы қа-
дамымды айтсам, бірінші кезек-
те аймақтық федерациялардың 
деңгейін көтеруден бастаймыз. 
Меңіңше, футболдың іргета-
сы ауылдарда қалануы тиіс. 
Футболға көбірек адам тартуы-
мыз керек. Сол кезде бұқара-
лық спорт туралы айта аламыз. 
Бүгінгі таңда алдымызға кемі 
елде 5 миллион адам футбол-
мен айналысуы керек деген мін-
дет қойып отырмыз. Мұнымен 
тоқтап қалмаймыз. Қазіргі таңда 

елде 1,5 миллион адам футболға 
белсенді қызығады. Сол көрсет-
кішті 5 миллионға жеткізу мақ-
сат. Бұл не үшін керек? Өйткені 
неғұрлым аудитория үлкейген 
сайын мемлекеттің де, бизнестің 
де қызығушылығы артады.

Баяндамамда мемлекет және 
бизнес иелерімен қарым-қаты-
насты жақсарту керек екенін 
айттым. Бізге іргетасты дұрыс 
қалау керек. Футбол ұлттық жо-
баға айналуы тиіс. Жақын арада 
стратегиялық жоспарды дайын-
даймыз. Бұл ретте мемлекеттің 
қолдауы өте маңызды. Ол үшін 
барлық сұрақтарға дайындала-
мыз. Алдағы үш айда барлық 
жоспарды дайындап шығу керек.

С а й л а у д а  ж е ң і с к е  ж е -
туімнің сыры неде? Мен бар-
лық облысты аралап шықтым. 
Жанкүйерлермен ғана емес, ай-
мақтық футбол федерациялары-
ның өкілдерімен де кездестім. 
Футболға шын берілген жандар-
мен жолықтым. Оның арасында 
ардагерлер, жастар, мектеп ди-
ректорлары мен бапкерлер бар. 
Сондықтан менің бағдарлам 
көңілден шыққан болар.

Е ң  б а с т ы с ы ,  Ә д і л е т 
Барменқұлов күн сайын кеңсеге 
барып жұмыс істейтінін айтты. 
Әділбек Жақсыбеков секілді ан-
да-санда жиналыс ашу үшін ғана 
соғып тұрмайтынын жеткізді. 
Тілшілерге де жақын болғысы 
келетінін жасырмады. Әліптің 
артын бағайық.

Әділет БАРМЕНҚҰЛОВ, 
ҚАЗАҚСТАН ФУТБОЛ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ:

ФУТБОЛДЫҢ ІРГЕТАСЫ 
АУЫЛДАРДА ҚАЛАНУЫ ТИІС

АЛА ДОП АЙШЫҚТАРЫ
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ЖАСҰЛАН  АУЫЛ  БАЛАЛАРЫН 
ЕРКIН  КҮРЕСКЕ  БАУЛУДА

АЙМАҒЫ МЫҚТЫ ЕЛ – АЙБЫНДЫ ЕЛ

Ұстазы, атақты бапкер, Қазақ-
стан ның еңбек сіңірген жаттықты-
рушысы Әмір Егінбаев талапты 
шәкіртін баптады, Өскемендегі меди-
циналық колледжде оқып жүрген кез-
де де Жасұланға ақыл-кеңесін айта-
тын. Әмір ағаның ұлы Айдын да әке 
жолын қуып спортқа ден қояды. Қол 
күресінен Әлем чемпионы атанды. 
Тұғылдағы балаларды армрестлингке 
баули бастады. Кейінірек Айдынның 
үш шәкірті айды аспанға шығарып, 
қол күресінен әлем чемпионы атан-
ды. Міне, осындай текті азаматтың 
тәлім-тәрбиесін көріп, ақылын көкей-
інде сақтаған Жасұлан бұдан кейін де 
дүбірлі сайыстарда топ жара бастады.

Атап айтқанда, Жасұлан Тлеу-
бер дин бұдан бес жыл бұрын еркін 
күрес тен өткен облыстық жарыста, 
екі жылдан соң Қазақстан чемпиона-
тында күміс медальды қанжығаға 
байлады. Жасұлан медколледжді 
аяқтаған соң бірер жыл Защитадағы 
емханада фельдшер болып қыз-
мет етеді. 2012 жылы жас маманды 
Шемонаиха ауданындағы Уба ши-
пажайына қызметке жібереді. «Жас 
келсе, іске деген», бұл шипажайға об-
лыстың аудандары мен қалаларынан 
зейнеткерлер келіп, денсау лықтарын 
түзейді, ем-дом алады. Жас ұлан зей-
неткерлердің бос уақыттарын тиімді 
өткізуге көңіл бөледі, жылына екі 

рет аудандағы мекемелер арасында 
спорттың бірнеше түрінен спарта-
киада өткізеді. Аудан мекемелері 
арасындағы спорт жарыстарында 
шипажай ұжымы сан рет топ жа-
рып, кубоктарды жеңіп алды. Аудан 
әкімі Григорий Иосифович Акулов, 
аудандық дене тәрбиесі мен спорт 
бөлімінің басшысы Ришад Фай зул-
лаұлы Жасұланның спорттағы же-
тіс тіктері жайлы жылы пікір білдірді.

– Түкпірде жатқан ауылда спортты 

ерекше ұнататын балалардың көп 
болуы мені бейжай қалдырмады. 
Шипажайдағы қызметімнен тыс 
уақытта ауыл балаларын еркін күре-
ске баулиын деген ойымды сол кез-
дегі шипажай директоры Мұратбек 
Айылбаев қызу қолдады. Жағдай 
жасады. Бұдан кейін директорлық 
қызметті атқарған Ержан Мұқатаевқа 
да өз басым қатты разымын, қолым-
нан қақпады, көмектесті. Ал қазіргі 
басшымыз Айжан Аманжолқызы 

Мұхамадиева да тәжірибелі басшы, 
мемлекет басшысы Қасым Жомарт 
Тоқаевтың бұқаралық спортқа көңіл 
бөліп, азаматтардың бос уақыттарын 
мәнді, тиімді өткізу жөніндегі ба-
стамасын қызу қолдап отыр, – деді 
Жасұлан Саясатханұлы.

Жасұланның айтынша, ауылдағы 
еркін күрес секциясында бұл күн-
дері 30 бала жаттығуда. Осы уақытта 
Жасұланның үш бірдей шәкірті спорт 
шеберлігіне үміткер атаныпты. Олар: 
Анастасия Дайч, Талант Мадетов, 
Қуаныш Мұқаметқалиев. Талант 11-
ші сынып оқушысы, Қуаныш мек-
тепті бітіріп, биыл Өскемендегі мед-
колледжде студент. Ал Анастасия 
Семейде студент. Жасұлан үш қы-
зын да спортқа баулуда. Атап айтар 
болсақ, Айсұлу еркін күрестен алты 
дүркін облыс чемпионы. Үлкен қызы 
Айым еркін күрестен ауданның үш 
дүркін чемпионы. Жұбайы Мереке 
Мадетқызы қол күресінен облыстың 
бірнеше дүркін жүлдегері.

Жақында ғана Шемонаихада еркін 
күрестен аудандық ашық біріншілік 
өтіп, оған Жасұлан 25 шәкіртін ертіп 
барыпты. Нәтижесінде шәкірттері 9 

алтын, бес күміс, жеті қоланы ие-
леніп, айды аспанға шығарыпты.  
14 наурызда аудан орталығында ер-
кін күрестен қыздар арасында облыс 
біріншілігі өтіп, оған өңірдің барлық 
аудандарынан командалар қатыспақ. 
Дүбірді додада намысты қолдан бер-
меспіз, дейді ауылда тұратын азамат.

Айтпақшы, енді бір айдан соң 
Шемонаиха ауданының әкімі Г.Аку-
ловтың бастамасымен Уба шипа-
жайының негізін қалаған, Қазақстан 
Республикасының еңбегі сіңген дәрі-
гері Федор Михайлович Жмайловты 
еске алуға арналған ұлдар мен қыздар 
арасында еркін күрестен ашық облы-
стық турнир өтпекші. Міне, сол жа-
рыста да шипажай ұжымы намысты 
қолдан бермес деген ойдамыз.

Оңдасын ЕЛУБАЙ,
«Қазақ спорты» газетінің  

Шығыс Қазақстан облысындағы 
меншікті тілшісі

Шығыс Қазақстан облысы,
Шемонаиха ауданы

ЖАСҰЛАН САЯСАТХАНҰЛЫ 
ТЛЕУБЕРДИН ТАРБАҒАТАЙ 
АУДАНЫНЫҢ ТҰҒЫЛ 
КЕНТІНДЕ ДҮНИЕГЕ КЕЛДІ, 
ОСЫ АУЫЛДАҒЫ ТҰРАР 
РЫСҚҰЛОВ АТЫНДАҒЫ ОРТА 
МЕКТЕПТЕ БІЛІМ АЛДЫ. 
БАЛА КЕЗІНЕН СПОРТ ДЕСЕ 
ЕЛЕҢДЕП ТҰРАТЫН ЕЛГЕЗЕК 
БАЛА ЕРКІН КҮРЕСПЕН 
МЕКТЕПТЕ ЖҮРГЕНДЕ 
ШҰҒЫЛДАНЫП, АУДАН 
ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ 
ЖАРЫСТАРДА ЖҮЛДЕ ТЕРЕ 
БАСТАДЫ.

Ел чемпионатында бабы 
мен бағы қатар жанған 
Бейбарыс алдымен 2003-2004 
жылдары туған жасөспірімдер 
арасында жеңіл атлетикадан 
2000 метрді кедергі арқылы 
жүгіруден 2-орынға тұрақта-
са, спорттың осы түрінен ере-
сектер арасындағы сайыста 
3-орынға табан тіреді. 

Бейбарыс Ізғали Жәңгір 
х а н  у н и в е р с и т е т і н д е -
гі Экономика, ақпараттық 

технологиялар және кәсі-
би білім беру институтын-
да «Дене шынықтыру және 
спорт» бағдарламасында  оқи-
ды. Ол университеттің мықты 
спортшысы ғана емес, өз 

тобының старостасы міндетін 
қоса атқарады. 

Анар НҰРЛАНҚЫЗЫ,
БҚАТУ медиа-орталығының 

маманы   

ЖӘҢГІР ХАН 
АТЫНДАҒЫ БАТЫС 
ҚАЗАҚСТАН АГРАРЛЫҚ-
ТЕХНИКАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 
І КУРС СТУДЕНТІ 
БЕЙБАРЫС ІЗҒАЛИ 
ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫНДА 
ӨТІП ЖАТҚАН ЖЕҢІЛ 
АТЛЕТИКАДАН ҚР 
ЧЕМПИОНАТЫНДА 
ЕКІ БІРДЕЙ ЖҮЛДЕ 
ЕНШІЛЕДІ.

БЕЙБАРЫСТЫҢ ЕНШІСІНДЕ 
КҮМІС ПЕН ҚОЛА БАР ЖҮЗУДЕН ҚАЗАҚСТАН 

ЧЕМПИОНАТЫНДА 
АҚМОЛАЛЫҚ СПОРТШЫ 
АДАМ РОДИОН КҮМІС 
ЖҮЛДЕГЕР АТАНДЫ.

Бұл туралы Ақмола об-
лыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасының 
баспасөз хатшысы Махаббат 
Большина хабарлады. 

Т е м і р т а у  қ а л а с ы н д а 
2008 жылы туған және одан 
кіші топтар арасында жүзу-
ден Қазақстан чемпионаты 
мәресіне жетті. Бұл сында 
еліміздің түкпір-түкпірінен 
270-тен астам жас спортшы 
бақ сынады. 

«Бурабай» БЖСМ шәкірті 
Адам Родион 400 метрге 
жүзуден күміс жүлдегер атан-
ды. Көрсеткіші – 5.30.18.

Ақмолалық спортшының 
бапкері – Валерия Крутова.

Бұл сында Ақжайық ауданы БЖСМ 
оқушы-спортшылары ауыз толтырып айтар-
лық нәтижеге қол жеткізді.

2-орын – Губайдулин Саян, 34 кг 
2-орын– Бектемір Бекзат, 30 кг

1-орын – Бекес Қайсар, 30 кг
1-орын – Насен Асылжан, 36 кг 
1-орын – Самат Саят, 36 кг  
1-орын – Көшербаев Бексұлтан, 54 кг
Жаттықтырушысы: Сеиткалиев Д.Т.

ЖҮЗУШІМІЗ ЖҮЛДЕЛІ ОРАЛДЫ

ҚОРЖЫНЫМЫЗДА
АЛТЫ МЕДАЛЬ

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АҚСАЙ ҚАЛАСЫНДА БОКСТАН 2009-2010Ж.Т. 
ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА «ОЛИМПИАДА ҮМІТКЕРЛЕРІ» ҚАЛААРАЛЫҚ 
ТУРНИРІ ӨТТІ.
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Жиында ұлттық құрама коман-
далардың бас жаттықтырушылары 
2021 жылдың қорытындысын жасап, 
биылғы жылға арналған жоспарла-
рымен бөлісті. Баршамызға мәлім, 
биыл Қытай жерінде жазғы Азия ойын-
дарының жалауы көтеріледі. Осыдан 
төрт жыл бұрын еліміздің спортшыла-
ры Индонезияның Джакарта қаласын-
да өткен Ойындарда ең төмен нәтиже 
көрсеткен.

Ералы Тоғжанов федерациялармен 
әр олимпиадалық циклге меморан-
думдарға қол қою тәжірибесін енгізу-
ді тапсырды, жаттықтырушылардың 
біліктілігін арттыру және сертифи-
каттау институтын құру қажеттігіне 
назар аударып, Үкіметтің бұқаралық 
спортты дамытуға ерекше назар ауда-
ратынын жеткізді. 

Өз кезегінде, Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев министрліктің 
2021 жылғы жұмысының негізгі қо-
рытындылары туралы қысқаша есеп 
жасап, осы жылға арналған негізгі 
міндеттер шеңберін белгіледі.

Бірінші кезектегі басым бағыт 
ретінде бүкіл ел бойынша спорттық 
инфрақұрылымды салу және қайта 
құру айтылды. Д.Абаевтың айтуынша, 
аталған бағытты жүзеге асыру үшін 
министрлік әкімдіктермен бірлесіп 
спорттық инфрақұрылымды дамы-
тудың жоспар-кестесінің жобасын 
әзірледі. Құжат аясында 114 жаңа ны-
санның құрылысы, 21 нысанды қайта 
құру және жаңғырту, 6 ірі нысанды 
жабдықтау жоспарланған.

Екінші міндет – бұқаралық спорт-
ты дамыту, мемлекеттік спорттық 

тапсырысты жетілдіру. Негізгі мақ-
сат – мектеп жасындағы балалар мен 
жасөспірімдерді спорт секцияларында 
қолжетімді дене шынықтырумен және 
спортпен 100% қамту. Осы бағытты 
іске асыру үшін Дәурен Әскербекұлы 

 әр ауылдық округте спорт нұсқа-
ушысы лауазымын енгізу;

 тірек ауылдарды қамтумен ба-
лаларжасөспірімдер (БЖК) және 
балаларжастар дене дайындығы 
клубтарының (БЖКФҚ) санын 1000
ға дейін арттыру;

 спорт кешендерінде ересектер 
мен ерекше қажеттіліктері бар 
балаларға спортпен айналысу үшін 
жағдайлар жасау;

 мүмкіндігі шектеулі жандар 
арасында спорт түрлері бойынша 
республикалық жарыстар өткізу қа-
жеттігін баса айтып өтті. 

Министр үшінші басымдық ретінде 
жаттықтырушыларды, төрешілерді және 
спорт ардагерлерін әлеуметтік тұрғыда 
қамтамасыз ету қажеттігін атады.

«Спорт түрлері бойынша жоға-
ры білікті жаттықтырушылардың 
жетіспеушілігі олардың еңбегіне 
ақы төлеуге тікелей байланысты. 
Жаттықтырушылардың зейнеткерлік 
жасқа жақын болуы және зейнеткер-
лік жасқа жетуі салдарынан елеулі 
кадрлардың жетіспеушілігіне соқты-
руда. Осыған байланысты Үкіметке 
дайындықтың бастапқы кезеңдерін-
де жаттықтырушылардың жалақы-
сын арттыру бойынша ұсыныстар 
енгізіліп, оларды материалдық ын-
таландыру мәселесі пысықталады», 
деді Д.Абаев.

Спорт төрешілерін ынталандыру 
мәселесі де өзекті тақырыптардың 
қатарында. Бүгінгі таңда ел бойын-
ша 4276 төрешілердің 413-і ғана ха-
лықаралық санатқа ие. Нәтижесінде 
Токиодағы олимпиадада тек 12 
төрешіміз ғана жұмыс істеді. 

«Федерациялардың төрешілерді 
дайындауға қызығушылық танытпауы 
да төмен жалақының кесірінен туын-
дайды. Спорт жарыстарының бір күн-
ге қызмет көрсеткені үшін төрешілер-
ге 1239 теңгеден төленеді. Осыған 
байланысты біз спорт төрешілерінің 
еңбекақысын тарифтеуді арттыру 
туралы ұсыныстар дайындап жатыр-
мыз», деді министр.

Одан кейін Д.Абаев Ұлттық спорт 
резервін даярлау мәселесіне тоқталды. 
Атап айтқанда, ол спорт ұйымдары 
мен нысандарын қаржыландыру-
ды оңтайландыру тәжірибесі бала-
лар-жасөспірімдер спорт мектептері 
санының 33% - ға қысқаруына алып 
келді деп мәлімдеді. Сонымен қатар, 
спорт мектептерінде қаржының жет-
кіліксіз болуына байланысты көпте-
ген балалар мен жасөспірімдердің 
спорттық жарыстар мен жиындарға 
қатысуға толық мүмкіндігі болмайды. 
Сонымен қатар, көпетеген мектептер 
қажетті спорттық құрал-жабдықтар-
мен қамтылмаған, инфрақұрылымы 
да ескірген. Осыған байланысты, ми-
нистр жергілікті атқарушы органдар 
оқу-жаттығу жиындары мен жары-
старға қатысуға іссапар шығыстарын 
қаржыландыруды ұлғайту қажеттігін 
айтты.  

Сондай-ақ Дәурен Абаев Премьер-
Министрдің орынбасары Ералы 
Тоғжановқа Атырау, Маңғыстау және 
Қостанай облыстарының әкімдеріне 
олимпиада резервіндегі мектеп-ин-
тернат-колледждерін ашуды тапсы-
руды сұрады. Сонымен қатар жат-
тықтырушылардың жоғары спорттық 

нәтижелер үшін біржолғы төлемдерді 
жүзеге асыру қағидатын қайта қарау 
мәселесі де қозғалды.

Жиында көтерілген мәселелердің 
бірі спорт ізбасарларын даярлау. 
Сондай-ақ, алдағы уақытта спорттық 
медицинаны жандандыруға ерекше 
басымдық берілетіні туралы да ай-
тылды. 

«Өңірлік құрама командаларды 
сапалы әрі тиімді даярлау үшін бар-
лық облыстар мен республикалық 
маңызы бар қалаларда спортты да-
мыту дирекциялары құрылатын бо-
лады. Орталық деңгейде 2022 жылғы 
1 сәуірден бастап Ұлттық Олимпиада 
комитетінің орнына бұл функциялар-
ды Мәдениет және спорт министрлігі 
жанындағы Республикалық спортты 
дамыту дирекциясы атқаратын бола-
ды. Бұдан басқа, министрлік пилот-
тық жоба аясында жүзу және шаңғы 
жарысы сияқты спорт түрлерін да-
мытуға арналған нақты тұжырымда-
малар әзірлеуде. Спортшыларды 
Париж-2024 жазғы Олимпиадаға және 
Милан-2026 қысқы Олимпиадаға дай-
ындау бағдарламалары әзірленуде», 
деді министр.

Спорттық медицинаға келсек, ми-
нистр Дәурен Абаев допингке қарсы 
жұмысты күшейте отырып, медици-
на саласындағы мамандарымызды 
көптеп тартып, олардың біліктілігін 
арттыру үшін шетелден тәжірибелі 
мамандарды тарту жағын қарастыра-
тынын мәлімдеді. 

«Бүгінде Алматы қаласындағы 
допингке қарсы зертхананың WADA-
мен аккредиттелуін қайтару бойын-
ша жұмыстар жоспарлы түрде жүр-
гізіліп отыр. 2021 жылы допингке 
қарсы ережелер 41 рет бұзылған-
дығы анықталып, 34 тәртіптік шешім 
шығарылған. 3 өңірде диспансер 
қызметін спорт ұйымдарының меди-
циналық бөлімшелері атқарады, ал 

республиканың 6 өңірінде спорттық 
медицина ұйымдары мүлдем жоқ. Бұл 
Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, 
Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан және 
Қарағанды облыстары. Өкінішке қа-
рай, Қазақстанда спорт дәрігерлерінің 
тапшылығы байқалады, көптеген 
тексерулер формальды түрде жүр-
гізіледі, спортшылардың өздерінен 
спорт медицинасы тек бюджет қара-
жатын игеруге ғана бағытталғандығы 
туралы жасырын шағымдар келіп 
түсті.  Осыған байланысты жауапты 
вице-министрге спорттық медици-
наны жаңғырту бойынша іс-шаралар 
кешенін әзірлеуді тапсырамын, - деді 
Д.Абаев. 

Жиын аясында өңірлерде бұқара-
лық спортты дамыту туралы Шығыс 
Қазақстан облысы Ұлан ауданы Мамай 
батыр кентіндегі еркін күрестен жат-
тықтырушы Ермек Қырықпаев баян-
дама жасады. Ал, Қазақстан бокс фе-
дерациясының атқарушы директоры 
Маратбек Мықтыбеков, көркем гим-
настикадан Қазақстан Республикасы 
Ұлттық құрамасының бас жаттықты-
рушысы және Қазақстан гимна-
стика федерациясының президенті 
Әлия Жүсіпова, ауыр атлетикадан 
Қазақстан Республикасы ерлер ұлттық 
құрамасының бас жаттықтырушысы 
Нұржан Смаханов жазғы Азия ойын-
дарына дайындық барысына тоқтал-
ды. Сонымен қатар, «Qazaq Batyry» 
жекпе-жек Академиясының негізін 
қалаушы, «Қазақстан Республикасы 
Грэпплинг Қауымдастығы» заңды 
тұлғалар бірлестігінің президенті 
Қанат Әлин, Солтүстік Қазақстан об-
лысында спорт клубтарын дамыту-
дың оң тәжірибесі туралы «Қуаныш» 
волейбол клубының директоры, 
«Анар» шаруа қожалығының бас-
шысы Қайырбек Хамзин атқарылып 
жатқан жұмыстары туралы баян- 
дады.

ЕЛ СПОРТЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР 
ӨРЛЕУГЕ БАСТАЙДЫ

ОСЫ АПТАДА ҚР МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ 
ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН  «СПОРТ ПЕН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУДЫ 
ДАМЫТУ» МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН КЕҢЕЙТІЛГЕН АЛҚА 
МӘЖІЛІСІ ӨТТІ. ІС-ШАРАҒА ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ 
ОРЫНБАСАРЫ ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ, МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ 
МИНИСТРІ ДӘУРЕН АБАЕВ ҚАТЫСТЫ. 

«ОН БЕЗУСЛОВНЫЙ ФАВОРИТ,  
НО Я УЖЕ ОБЫГРЫВАЛ ИГРОКОВ ИЗ ТОП-10»

КУКУШКИН – О МАТЧЕ С НОРВЕГИЕЙ В КУБКЕ ДЭВИСА
МИХАИЛ КУКУШКИН РАССКАЗАЛ О ПРЕДСТОЯЩЕМ МАТЧЕ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА  
ПО ТЕННИСУ ПРОТИВ НОРВЕГИИ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ РАУНДЕ КУБКА ДЭВИСА.  
ОН ОТВЕТИЛ, ЧТО ЕМУ НУЖНО ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД ЗВЕЗДОЙ НОРВЕЖСКОГО ТЕННИСА, 
А ТАКЖЕ РАССКАЗАЛ О "ЕГО" ГРУППЕ ПОДДЕРЖКИ НА AUSTRALIAN OPEN-2022.

– Михаил, как Вам Норвегия? Что боль-
ше всего впечатлило или, может быть, что-
то разочаровало?

– Я впервые в Норвегии. Страна, конечно, 
интересная для путешествий, но мы много тре-
нируемся и поэтому не удалось и не удастся по-
смотреть красивые места в Осло. Мы приехали 
сюда с другой задачей и поэтому у нас весь на-
строй на игру Кубка Дэвиса с Норвегией. У нас 
тут полностью рабочая обстановка, готовимся 
как можно лучше к матчам, чтобы победить.    

– А как Вам теннисная арена в Осло и 
сам корт?

– Корт достаточно хороший, стандартный. 
Никаких сюрпризов нет. Арена небольшая. 
Обычно мы играем матчи Кубка Дэвиса на 
более больших аренах, но в Норвегии таких, 
наверно, нет. Это нам не создаст никаких про-
блем, наоборот, будет даже лучше слышно на-
ших болельщиков. Может, даже на весь Осло 
(смеется). Такие условия нам подходят.

– Что до матча с Норвегией Вы знали о 
норвежских теннисистах?

– Конечно, слышал о них много. Самые 
важные для команды Норвегии – это первые 
два номера. Каспер Рууд – он в топ-10. Виктор 

Дурасович – второй номер, который, может, в 
рейтинге стоит не так хорошо, но дома всегда 
играет очень здорово в Кубке Дэвиса. Поэтому 
слышали, конечно, много, но как я всегда го-
ворю, это Кубок Дэвиса, и рейтинг здесь не 
имеет никакого значения. Нужно выходить и 
в любом из пяти матчей постараться выиграть. 
Будет тяжело, так как соперник все-таки игра-
ет дома. Они живут и тренируются здесь с са-
мого детства. Конечно, у них есть небольшое 
преимущество, но мы уверены в своих силах. 
Пускай у соперника есть игрок из топ-10, но у 
нас тоже сильная и ровная команда, которая 
всегда хорошо играет в Кубке Дэвиса и может 
победить любого.    

– Что нужно сделать Михаилу Кукушкину, 
чтобы обыграть звезду норвежской сборной 
Каспера Рууда?

– Нужно будет сделать многое, потому что 
все-таки это игрок топ-10, который играет 
дома. Можно сказать, что восходящая звезда 
тенниса. Для меня это будет тяжелый матч. 
Рууд, конечно же, безусловный фаворит, но я 
уже обыгрывал игроков из топ-10 и поэтому 
шансы на победу хоть и небольшие, но все-та-
ки есть. Это Кубок Дэвиса, все возможно. Тем 

более с поддержкой команды и болельщиков. 
Мне нужно концентрироваться не на соперни-
ке, а на своей игре. И я постараюсь сделать все 
возможное, чтобы победить.

– На Australian Open в матче против аме-
риканца Томми Пола у Вас была бешеная 
поддержка. Что за ребята это были?

– Это были местные австралийцы. Думаю, 
из-за карантина все соскучились по спортивным 

событиям. Я так понял, собирались группой 
молодые парни и хорошо проводили время на 
кортах турнира. У них была очень веселая ком-
пания. Случайно выбирали какого-то игрока и 
просто хорошо проводили время, болели, кри-
чали кричалки. Конечно, была очень непривыч-
ная обстановка.

Vesti.kz
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Ветераны “Кайрата”: Тимур СЕГИЗБАЕВ, Дмитрий ЧЕРНЕНКО и Умербек БЕКПОСЫНОВ.

Умербек БЕКПОСЫНОВ.

Сегодняшний герой - игрок пер-
вого (!) состава “Кайрата” Умербек 
БЕКПОСЫНОВ, который, несмотря 
на преклонный возраст (в июне ему 
исполнится 83 года), все еще следит 
за футбольными баталиями. А совсем 
недавно даже выходил на поле в мат-
чах ветеранов.

Страстное желание заниматься 
спортом привело семилетнего мальчу-
гана на стадион “Динамо”. Случилось 
это 9 мая 1945 года, когда страна 
праздновала День Победы. Он тоже 
хотел быть защитником Отечества. 
Поэтому выбрал бокс. Тогда тренеры 
отметили для себя, что этот паренек 
не промах: по-спортивному злой, с 
твердым характером. Даже в спаррин-
ги ставили его со старшими. И через 
несколько месяцев Бек, как звали его 
друзья, в составе команды алматин-
ских боксеров уже ездил на соревно-
вания в другие регионы страны.

А в футбол он попал случайно. 
Вышел как-то с тренировки и увидел, 
как ребята гоняют мяч. Выбежал на 
поле, но не успел сделать ни одного 
удара, как услышал голос мужчины: 
“Иди отсюда. Чтобы я тебя больше 
не видел”.

На следующий день Умербек 
опять после тренировки прибежал к 
футбольному полю. Подошел к тре-
неру и сказал: “Разрешите поиграть”. 
Но в ответ никакой реакции. Ребята 
начали бить по воротам. Мячи, по-
сланные ими, улетали далеко за пре-
делы поля. А Бек с удовольствием 
носился за ними и то левой, то пра-
вой ногой отправлял мячи обратно 
на поле. Несколько дней он исполнял 
роль мальчика на побегушках.

- Я видел, как за мной внимательно 
наблюдал тренер, - вспоминает вете-
ран. - А потом, когда завершилось оче-
редное занятие, он подошел ко мне и 
сказал: “Мусульманин, ты тоже завтра 
приходи на тренировку”.

Это был легендарный Николай 
Петрович СТАРОСТИН, один из ос-
нователей московского “Спартака”. 
Он тогда отбывал у нас в Казахстане 
ссылку. Но в 1957 году срок ее закон-
чился, и тренер уехал в Москву. Жаль 
было расставаться с таким наставни-
ком. Но кроме Старостина в станов-
лении Бекпосынова как личности и 
игрока сыграли роль и другие трене-
ры - Евгений РЫГАЛИН, Константин 
БАЛЯСОВ, Аркадий ХОХМАН.

- Это люди высокой культуры, 
- тепло отзывается о них ветеран. - 
Тренировали нас без матов, без кри-
ков. Все объясняли. Сами с нами 
носились по полю. Откуда только 
силы черпали? И мы с удовольстви-
ем посещали тренировки. Для нас это 
был праздник! Позже, когда я играл 
за “Кайрат”, мы часто выезжали в 
Москву. И к нам обязательно на ого-
нек заглядывал Николай Петрович 
Старостин. Увидев меня, он всегда 
говорил: “Мой мусульманин при-
ехал”. А однажды, когда играли со 
“Спартаком” товарищеский матч, 
пошутил: “Ребята, вы нас не обыг-
рывайте”. Ну мы и послушали его. 
Это я к тому, что спартаковцы были, 
конечно, посильнее нас.

Защитник в футболе должен быть 
смелым. Ведь ему нужно стелиться 
в подкатах, отбирать мяч и при этом 
владеть первым пасом. У Умербека 
Бекпосынова с этим было все в по-
рядке. За счет скорости он хорошо 
умел играть на опережение. За это 
его любили почти все тренеры. Но вот 
росточком парень не вышел. Метр с 
кепкой, смеется сам аксакал.

Одноклубники рассказывали, 
что Бекпосынов никого не боялся. 
Однажды играли кубковый матч с тби-
лисским “Динамо”. Главный тренер 
“Кайрата” Петр Григорьевич ЗЕНКИН 
в перерыве сказал Беку: “Готовься, вы-
йдешь вместо Владимира МОРОЗА. 

Будешь персонально играть против 
Михаила МЕСХИ”. А этого игрока 
представлять не надо - один из самых 
быстрых и техничных футболистов 
того времени. Уже играл за сборную 
Союза. Но в том матче Бекпосынов 
полностью выключил из игры форвар-
да динамовцев. И когда прозвучал фи-
нальный свисток арбитра, к кайратов-
цу подошел знаменитый в грузинском 
футболе Автандил ГОГОБЕРИДЗЕ и 
сказал: “Малыш, ты здорово отыграл”.

Был еще случай. Играли дома с 
московским “Динамо”. У них был 
Валерий УРИН. Настоящий великан. 
Игрок таранного типа. В первом тайме 
он замучил защитников алматинской 
команды. После перерыва тренер-
ский штаб “Кайрата” выпустил на 
поле Бекпосынова и поставил задачу 
нейтрализовать грозного динамовца.

- Когда я вышел на поле, - вспо-
минает Бекпосынов, - Урин сразу ко 
мне подошел и сказал: “Извини, если 

нечаянно раздавлю. Тебе, малыш, луч-
ше на другой фланг перебраться”. Но я 
следовал за ним по пятам, за счет ско-
рости отбирал мяч и убегал от него, 
забавляя этим трибуны. Несколько 
чистых подкатов сделал. Словом, не 
дал ему сыграть так, как он умеет. 
После матча Урин ко мне подошел и 
отметил мое бесстрашие: “Думал, ты 
побоишься идти встык. Но ты ноги 
не убираешь, оказывается. Молодец!”

Позднее, когда Бек бывал в 
Москве, не раз встречался с Уриным. 
Даже гостил у него. Поддерживал 
связь и с Анатолием ПОЛОСИНЫМ, 
с которым в 1959 году выступал за 
карагандинский “Шахтер”. А в 1960 
году “Кайрат” получил место в ко-
горте сильнейших клубов советского 
футбола. Команду приехал трениро-
вать Николай ГЛЕБОВ.

Первый раз с ним Умербек 
Бекпосынов встретился в 1959 году, 
когда он набирал молодежную 

команду для участия в международ-
ном турнире. В тот состав был при-
глашен и Бекпосынов. Но тогда у 
него что-то не срослось. В этот раз, 
когда Бек в межсезонье приехал из 
Караганды домой, у стадиона встре-
тил Николая Яковлевича. Он сразу 
узнал футболиста и сказал: “Вот я 
приехал помочь “Кайрату”. А ты не 
хочешь вернуться домой?” Умербек 
обрадовался. Кто в то время не мечтал 
играть в первой команде республики!

-  Т о т  с о с т а в  “ К а й р а т а ” 
был звездным. Мы хорошо зна-
ли друг друга. Многие выступа-
ли вместе еще в классе “Б”. Это 
Борис КАРЕТНИКОВ, Анатолий 
ФЕДОТОВ, Леонид ОСТРОУШКО, 
Владимир ИВАНУШКИН…Только 
с Борисом ЕРКОВИЧЕМ у меня не 
клеились отношения, - продолжает 
Бекпосынов. - Он любил покричать, 
указать на ошибки. А я ему давал от-
пор. И однажды он заявил: “Ты фут-
болист хороший, но капризный”.

Бек тогда промолчал. И конфликт 
как-то сгладился сам по себе. Но все 
чаще, даже на тренировках, стали да-
вать о себе знать старые травмы. По 
этой причине Бекпосынов все реже 
стал появляться на футбольном поле.

- Мои подкаты выходили мне 
боком, - говорит ветеран. - То пле-
чо вылетит, то мениски на обоих 
коленях дадут о себе знать, то связ-
ки порвешь... Поэтому пришлось 
брать отдых. И я год не играл, что-
бы вылечиться. А потом несколько 
сезонов выступал за жамбылский 
“Металлист” в классе “Б”. Как модно 
сейчас говорить, повесил бутсы на 
гвоздь, когда стукнуло 29. С тех пор 
связь с футболом не теряю. Всю жизнь 
проработал тренером. Воспитал нема-
ло футболистов, которых знает стра-
на. Это Николай ОБЪЕДКОВ, Юсуп 
ШАДИЕВ, Гений ТУЛЕГЕНОВ… 
Сегодня я на заслуженном отдыхе. За 
футболом слежу только по телевизо-
ру. Немного обидно за игру нынеш-
него “Кайрата”, у которого, казалось 
бы, все есть.

Алим АНАПЬЯНОВ

УМЕРБЕК БЕКПОСЫНОВ ПО-СПОРТИВНОМУ 
ЗЛОЙ, С ТВЕРДЫМ ХАРАКТЕРОМ

Пионеры чествуют любимую команду.

СЕГОДНЯ, НАБЛЮДАЯ ЗА БЕЗАЛАБЕРНОЙ, А ПОРОЙ И ПРОСТО 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРОЙ “КАЙРАТА”, БОЛЕЛЬЩИКИ СО СТАЖЕМ 
ВСЕ ЧАЩЕ ВСПОМИНАЮТ ФУТБОЛИСТОВ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
УМЕЛИ, А ГЛАВНОЕ, ХОТЕЛИ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ. ИХ БЫЛО НЕМАЛО ЗА 
МНОГОЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО АЛМАТИНСКОГО КЛУБА. О 
МНОГИХ НАША ГАЗЕТА РАССКАЗЫВАЛА.

РАКИЦКИЙ  
ПОКИНУЛ «ЗЕНИТ»
УКРАИНСКИЙ 
ЗАЩИТНИК 
ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ 
ПОКИНУЛ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
«ЗЕНИТ», СООБЩАЕТ 
ПРЕСС-СЛУЖБА 
РОССИЙСКОГО 
КЛУБА.

«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о 
досрочном расторжении контракта с клубом», - говорится в со-
общении «сине-бело-голубых». 

Ракицкий присоединился к «Зениту» в январе 2019-го, про-
вел 108 матчей, забил семь мячей и сделал 15 результативных 
передач. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпио-
ном, обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка 
страны.

Отметим, что украинский легионер являлся конкурентом ка-
захстанского футболиста Нуралы Алипа, перешедшего зимой из 
«Кайрата» в «Зенит» на правах аренды. При этом у питерцев есть 
право выкупа. Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 
1,7 миллиона евро.

ЦСКА ВЫШЕЛ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ КУБКА РОССИИ
СОСТОЯЛСЯ МАТЧ 1/8 ФИНАЛА КУБКА 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ, В КОТОРОМ 
«СОЧИ» ПРИНИМАЛ МОСКОВСКИЙ 
ЦСКА, СООБЩАЕТ SPORTS.KZ.

На 41-й минуте полузащитник «Сочи» 
Кристиан Нобоа принял мяч на краю 
штрафной и точным ударом поразил 
левый угол ворот. На 60-й минуте го-
ловой замкнул подачу с углового Игорь 
Дивеев, которому в сутолоке в штраф-
ной площади едва не помешал Бактиер 
Зайнутдинов. На 88-й минуте Дивеев 
оформил дубль – снова после навеса с 
угла поля. Финальный свисток арбитра 
зафиксировал волевую победу ЦСКА – 
2:1. 

Таким образом, ЦСКА выходит в 
четвертьфинал Кубка России. Соперник 
команды определится по результатам 
жеребьевки.

Казахстанский полузащитник ЦСКА 
Бактиер Зайнутдинов вышел в стартовом 

составе и был заменен на 73-й минуте. 
Всего в текущем сезоне игрок сборной 

Казахстана провел за «армейцев» 18 мат-
чей, в которых забил 4 мяча. 
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Юрий Михайлис выставил сле-
дующий состав: Ортио (Бояркин) 
– Морроу-Мартинссон, Савицкий-
Вей-Асетов; Альсинг-Орехов, 
Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-
Шалапов, Берглунд-Куник-Юрчо; 
Петухов-Сагадеев-Шестаков, 
Шайхмедденов-Кайыржан.

Хозяева были явными фавори-
тами, первый период остался без 
заброшенных шайб, а во втором 
Томаш Юрчо выбежал на вратаря 
соперника и протолкнул ему шайбу 
между щитков в ворота. Все долж-
но было решиться в заключитель-
ной двадцатиминутке, где Якоб 
Лилья увеличил разрыв, сократил 
его в большинстве Линус Виделль, 
оставалось более десяти минут 

основного времени, Юрчо оформил 
дубль, в игру вернул хозяев Николай 
Голдобин, но не более того. 3:2 – 
сильнее казахстанцы.

«Металлург» (Магнитогорск, 
Россия) – «Барыс» (Нур-Султан, 
Казахстан) 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Счет в серии: 0:1
Шайбы:

0:1 – 22:44 Юрчо (Куник). В ра-
венстве

0:2 – 40:52 Лилья. В равенстве
1:2 – 47:56 Виделль (Дронов, 

Яковлев). В большинстве
1:3 – 49:40 Юрчо (Куник, Вей). 

В большинстве
2:3 – 52:21 Голдобин. В равенстве
Вратари: Олкинуора – Ортио
Штраф: 4:12 (0:4, 0:4, 4:4).

«БАРЫС» БЬЕТ 
«МАГНИТОГОРСК» 
КАЗАХСТАНСКИЙ «БАРЫС» В СТАРТОВОМ МАТЧЕ 1/4 ФИНАЛА 
ПЛЕЙ-ОФФ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ НА ВЫЕЗДЕ 
СЫГРАЛ С МАГНИТОГОРСКИМ «МЕТАЛЛУРГОМ». 

В ПРОШЕДШИЙ УИК-ЭНД ЗИМА ПОРАДОВАЛА АСТАНЧАН 
НА ПРОЩАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ПОГОДОЙ, УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ 
СОСТЯЗАНИЯМИ И ЛЮБИМЫМИ ЗАБАВАМИ.

Чемпионат Казахстана по жекпе-
жек проходил с 24 по 27 февраля в 
Усть-Каменогорске.

В соревнованиях приняли участие 
150 спортсменов из всей страны.

Нашу область представили два 
бойца - это Серикбай Ходжабаев (до 
80 килограммов) и Айтбек Балманов 
(до 75 килограммов).

Так, Серикбай Ходжабаев про-
вел три поединка и стал чемпионом 

Казахстана по жекпе-жек. Спортсмен 
тренируется под руководством 
Армана Абдиллы в федерации на-
ционального спорта «Жекпе-жек» 
по Мангистауской области.

Айтбек Балманов также участво-
вал в трех схватках. Ему удалось 
завоевать бронзовую награду. Он за-
нимается у тренера Азамата Абилова 
в клубе единоборств в спортивном 
комплексе «Батыр».

ОДИН НА ОДИН 
АКТАУСКИЕ БАТЫРЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ 
ПО ЖЕКПЕ-ЖЕК. 

ЧЕМПИОН МИРА ПО ВЕРСИЯМ 
IBF И IBO В СРЕДНЕМ ВЕСЕ 
КАЗАХСТАНЕЦ ГЕННАДИЙ 
ГОЛОВКИН (41-1-1, 36 КО) 
РАССКАЗАЛ О ПОДГОТОВКЕ 
К ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМУ 
ПОЕДИНКУ С ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ПОЯСА "СУПЕРЧЕМПИОНА" WBA 
ЯПОНЦЕМ РИОТОЙ МУРАТОЙ 
(16-2, 13 КО).

Их бой запланирован на 9 апре-
ля в Сайтаме (Япония). Сейчас 
Головкин тренируется в США.

"Первая спарринг-сессия завер-
шена, продолжаем работу", - напи-
сал Головкин на своей странице в 
Instagram, выложив фото из зала.

Напомним, что изначально бой 
Головкин - Мурата должен был со-
стояться в декабре в Японии, но был 
отложен до весны 2022-го. Причина 
- усиление ограничительных каран-
тинных мер в стране.

В случае победы над Муратой 
свой следующий бой Головкин 
проведет в сентябре. GGG уже 

подписал контракт на трилогию 
с мексиканцем Саулем "Канело" 
Альваресом.

НАПАДАЮЩИЙ ЮНОШЕСКОЙ 
СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ДАНИЛ 
АНКУДИНОВ ПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ С МОЛДАВСКИМ 
ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ 
«ШЕРИФ».

Юноша рад подписанному кон-
тракту.

«Сбылась мечта, я давно об этом 
грезил. Это круто – стать частью этой 
команды в 18 лет. Получить шанс 
проявить себя в клубе уровня Лиги 
Чемпионов дорого стоит. Большой 
проект в плане подготовки футбо-
листов, шикарная база. Уникальные 
условия, чтобы вырасти как игрок. 
Хочу доказать клубу свою благо-
дарность на футбольном поле в ка-
ждой игре», - цитирует спортсмена 
пресс-служба клуба.

Данил Анкудинов родился в 
Караганде. На Канарские острова 

его семья переехала, когда Данилу 
было 10 лет. В Тенерифе он играл 
за «Марсет» и «Касабланку». 

Последние шесть месяцев выступал 
за вторую команду ФК «Родина» 
Москва.

ГОЛОВКИН НА СПАРРИНГЕ 

АНКУДИНОВ ЕДЕТ В ЕВРОПУ 

Серикбай Ходжабаев и Айтбек Балманов. Фото предоставили спортсмены.

В столичном триатлон-парке 
прошли массовые старты в беге на 
2,5 км, вело- и лыжные гонки, где 
наряду с профессиональными спор-
тсменами приняли участие и любите-
ли. Соревнование было организовано 
как благотворительное.

В эти же дни на ледовом катке 
«Акбулак» для малышей детсадов-
ского возраста и их родителей про-
вели конкурс на самые необычные 
сани. На удивление организаторов, 
шуточное состязание привлекло вни-
мание очень многих семейных ко-
манд. Фантастические проекты детей 
и взрослых были отмечены специаль-
ными призами в номинациях «Самые 
чудесные сани», «Самые быстрые 
сани» и «Самая веселая семья». Тем 
временем на катке столичной аллеи 
Demalys Promenad собрались люби-
тели фигурного катания.

Каток на столичной аллее Demalys 
Promenad, открывшийся перед Новым 
годом, снискал огромную популяр-
ность у астанчан. Еще одни выход-
ные, и он, увы, растает, чтобы снова 

появиться уже следующей зимой.
Здесь особенно красиво вечером, 

когда зажигаются ночные огни столи-
цы. Неподалеку зоны для фотосессий 
и селфи: ледяной прозрачный лаби-
ринт в гирляндах, детские качели, 
хрустальная из гирлянды огней ка-
рета, запряженная сказочной трой-
кой. Ледяная арена, залитая прямо 
на брусчатке Променада, окружена 
бордюром и отделана в виде дере-
вянных лавок: садись, переобувайся 
и катайся под льющуюся мелодию. 
Ночью район ярко освещен старин-
ными фонарями и иллюминацией.

Мало кто знает, что этот подарок 
астанчанам появился в уникальном 
историческом месте. Поблизости кра-
сивый старинный ажурный особняк 
из красного кирпича. Этот купеческий 
дом по арбатной улице Азербайжана 
Мамбетова, 28 имеет более чем веко-
вую историю. В старом дореволюцион-
ном Акмолинске именно здесь распо-
лагались купеческие ряды, и эта улица 
называлась Торговой. Дом из каленого 
кирпича появился в начале прошлого 

века и принадлежал купцу Моисееву 
и обещал стать самым большим и нео-
бычным в городе. Сам хозяин в нем так 

и не пожил из-за нагрянувшей револю-
ции. А дом по сей день остается самой 
красивой достопримечательностью 
исторической части столицы.

Народ собирается на катке после 
обеда, ближе к вечеру.

Брат и сестра шестиклассник 
Яромир и второклассница Арина 
раньше катались на набережной, 
под мостом. Но там, говорят, было 
безлюдно, небезопасно. А здесь, 
признаются, лучше: лед хороший, 
освещение яркое и много прохожих. 
«Мы, – говорят, – на виду». По вы-
ходным приходят с мамой, а сегодня 
прибежали сами сразу после художе-
ственной школы.

Десятиклассница Аделина тоже 
катается с мамой. Лед и оформление 
катка считает классным: «Рядом с 
домом у меня каток на «Жастаре», 
но он маленький, здесь однозначно 
лучше».

Для тех, у кого нет своих конь-
ков, у льда расположилась уютная 
избушка – прокат коньков. Здесь 150 
пар на любой вкус, для малышей и 
взрослых.

«Вы вечером приходите, – при-
глашает смотритель катка Руслан 
ШАЙМЕРДЕНОВ. – Здесь очень кра-
сиво ночью. Думаю, следующие вы-
ходные мы еще зацепим, а потом лед 
начнет таять. Так что торопитесь».

ПРОЩАЙ, ЗИМА! 

Полосу подготовил – Дамир ТУЛЕГЕН 

АССОЦИАЦИЯ ТЕННИСИСТОВ-
ПРОФЕССИОНАЛОВ НА СВОЕМ 
САЙТЕ СООБЩИЛА О ПЕРЕНОСЕ 
МУЖСКОГО ТУРНИРА ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА В НУР-СУЛТАН.

Турнир категории ATP 250 в Нур-
Султане состоится с 19 по 25 сентя-
бря. Кубок Кремля в Москве должен 
пройти по плану. Сроки проведения 
турнира – 17-23 октября.

Турнир серии ATP 250 в Санкт-
Петербурге проводился 26 раз. 
Нур-Султан принял свой первый 
турнир в 2020 году, когда ATP вы-
дала столице Казахстана годичную 
лицензию для расширения игровых 
возможностей и изучения новых 
рынков для профессионального 
тенниса.

Ранее Санкт-Петербург при-
нял St. Petersburg Ladies Trophy 

(призовой фонд более 700 тысяч 
долларов), который прошел с 7 по 13 
февраля. Победительницей турнира 

стала эстонка Анетт Контавейт, ко-
торая в финале обыграла гречанку 
Марию Саккари — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5.

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР ATP ПЕРЕНЕСЛИ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В НУР-СУЛТАН
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ЩУЧЬЕ ҚАЛАСЫНДА ЖУЫРДА ҒАНА ҚЫТАЙ АСТАНАСЫ – БЕЙЖІҢДЕ МӘРЕСІНЕ 
ЖЕТКЕН XXIV ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДАДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ 
НӘТИЖЕСІНЕ САРАПТАМА ЖАСАЛҒАН ҚОРЫТЫНДЫ ЖИЫН ӨТТІ. ОТЫРЫСҚА 
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІ ДӘУРЕН АБАЕВ, ПАРЛАМЕНТ СЕНАТЫНЫҢ 
ДЕПУТАТТАРЫ, АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ, ҰЛТТЫҚ ОЛИМПИАДА 
КОМИТЕТІНІҢ, МИНИСТРЛІККЕ БАҒЫНЫСТЫ ҰЙЫМДАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІ, ҚЫСҚЫ 
СПОРТ ТҮРЛЕРІ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ БАСШЫЛАРЫ, СОНДАЙ-АҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАР ҚАТЫСТЫ.

«Қысқы Олимпиададағы нәтиже көңіл көншіт-
пейді. Токиодағы сайыс та тек қоламен шектелдік. 
Бейжіңнен мүлде жүлдесіз оралған ұлттық құра-
маға қоғам ренжулі. Көпшіліктің сыны орынды 
деп ойлаймын. Екі Олимпиададағы нәтижеміз 
спорт саласында қордаланған мәселелердің бар 
екенін көрсетіп берді», деді Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев.

Министр бұл мәселені шешу жолы – жүйелі 
жұмыс екенін атап өтті. «Алдағы төрт жылдың 
ішінде жағдайды өзгерте салу оңай емес. Бұған 
таңда уақыт керек. Ол үшін барлық деңгейдегі 
спортшыларды дайындау жүйесіне спорт секци-
яларынан бастап Олимпия ойындарын қалыпта-
стыруға дейінгі кешенді өзгерістер қажет. Бүгінгі 
күні біздің алдымызда тұрған үлкен міндет – 
спортты дамыту бағдарламасының бастамасын 
әзірлеу. Оған спорт нысандарының құрылысынан 
бастап, жарыс күнтізбелері мен оқу-жаттығу 
жиындарын жүйелеу, кәсіптік және бұқаралық 
спортты қаржыландырудағы балансты орнату, 
барлық деңгейдегі спорт мектептерін кадрлар-
мен қамтамасыз ету. Төрешілерді, жаттықты-
рушыларды, спорт дәрігерлерін даярлау және 
осы секілді атқарылар жұмыстар көп. Әзірленген 
даму жоспарын ел Президентімен келісіп, оны 
жүзеге асыруға кірісеміз. Қазақстандық спорт-
шыларды дайындайтын «Париж-2024» және 
«Милан-2026» арнайы бағдарламалары да осы 
жобаға енгізіледі. Бар жауапкершілік пен жүзеге 
асыру жұмысын министрлік өз міндетіне алуға 
дайын», деді Д.Абаев.

Сондай-ақ министр спортты дамыту бағдар-
ламасын әзірлеуді спортшыларды даярлау 
жүйесіне тәуелсіз кешенді тексеру жасаудан 
бастау керек екенін айтты. Сонымен қатар ол 
ұлттық құрама спортшыларына қажет қол-
жетімді инфрақұрылым, білікті жаттықты-
рушылар тапшылығы, аз жалақы алатын спорт 
төрешілерінің мәселелеріне тоқталды.

Жиын барысында ведомство басшысы биатлон 

мен шаңғы жарысын дамыту бойынша пилоттық 
жобаның басталғанын жеткізді.

Министр спорттық резервті сапалы дайындау 
қажеттігіне де баса назар аударды. 2022 жыл-
дың 1 сәуірінен бастап республикалық деңгейде 
олимпиадалық спорт түрлері бойынша ұлттық 
құра малардың спортшыларын дайындау функци-
яларын әдеттегідей Ұлттық Олимпиада комитеті 
емес, Мәдениет және спорт министрлігі жанын-
дағы Спортты дамыту жөніндегі республикалық 
дирекциясы жүзеге асырады. Министр жауапты 
вице-министрге дирекция қызметінің қысқа және 
орта мерзімді кезеңге арналған жұмыс жоспарын 
әзірлеуді тапсырды.

«Сізден сұрайтыным, ұлттық құра ма лар дың 
дайындығын тиянақты жос пар лауға мән беріңіз. 
Ұлттық Олим пиада комитетінің күнтізбелік жос-
парына қайта-қайта өзгерту мен толық тырулар 
енгізуді тоқтататын кез жетті. Осындай жүйесіз 
жоспарлау дың кесірінен біз ақ шаның көп бөлі-
гін спортшылардың әуе билетіне жұмсаймыз. 
Өйткені тығыз алы нады. Сондай-ақ дирекция 
әдістеме, күн тізбе, спортшылардың оқу-жаттығу 
бары сы бойынша жоспарлар мен есептерді қатаң 
бақылауға алуы керек», деді Д.Абаев.

Ұлттық Олимпиада комитеті Спорт дирекция-
сының басшысы Ел  сияр Қанағатов XXIV Қысқы 
Олим пиа дадағы қысқы спорт түрлері бойынша 
ұлттық құрама қоры тындысын жариялады. Ол 
Абзал Әжі ғалиевтің, конькиші Надежда Моро-
зованың жетістігін ерекше атап өтті.

«Олимпиаданың нәтижесі бізге сәйкес кел-
мейді. Жастар алға ұмты луы керек. 30 жастағы 
спортшылардың бәсекелес ізбасарлары жоқтығын 
көрсетеді. Коронавирус індеті Галышеваға әсер 
етті, Қалмырзаеваға да карантинде шектелуге 
тура келді. Конькимен жүгіру спорты дегенде 
қазақстандық спортшылардан есімізге бірін-
ші болып Денис Кузин түсетіні жасырын емес. 
Бірақ Кузин дүниеге келген Қостанай қаласында 
мұзайдын кешені жоқ, есесіне футбол стадионы 

салынып жатыр. Егер сіздің өңірден осы спорт 
түрінен әлем чемпионы шыққан болса, неге жабық 
мұзайдын салмасқа?! Министрлік басшылығынан 
осы мәселелерге назар аударуды сұраймын. 
Шорт-трек қазіргі таңда фристайл могул, фри-
стайл акробатика секілді әлемдік спорттың эли-
тасы саналады. Федерациялар спорттың бұл 
түрін бағдарламаға енгізіп, аймақ спортшылары 
жұмылдырылуы керек.  Себебі әлем тәжірибесін-
де спортқа, ең алдымен, федерациялар жауапты. 
Біз спорттық медицинаға көңіл бөле бастадық, 3 
облыс та орталықтар жабдықталды. Ғылым бо-
йынша – генетикалық зерттеулер жүргізе баста-
дық», деді Е.Қанағатов.

Могул фристайлдан бас жаттық ты ру шы Елена 
Круглыхина қысқы спорт түр лерінен жоғары са-
палы инфра құрылымы мен 50 жылдан аса тиімді 
бас қару инс титуттары қалыптасқан АҚШ, Ресей, 
Норвегия, Жапония, Шве ция басқа да елдердің 
спортшыларымен са лыстырғанда қазақстандық 
спортшы лар дың бәсекеге қабілетті екендігіне 
назар аударды.

 «Бізге резервтік кешендер қажет. Оқушы са-
бақтан шыққан соң жаттығатын орын жоқ. Сондай-
ақ спортшыларымыз қатысатын сайыстарды БАҚ-
та тікелей эфирде көрсету маңызды. Төрешілер 
әдетте Канада немесе Франция спортшыларының 
ұпайын арттырып жібереді. Өйткені оларды көріп, 
тамашалап отырған алып күш бар, ол – телевизи-
ялық аудитория», деді Е.Круглыхина.

Шаңғы жарысы бойынша бас жат тық тырушы 
Александр Батяйкин рес публика көлемінде бұқа-
ралық спорттық шараларды өткізу, өңірлердегі 
балалар жаттықтырушыларына жағдай жасау, 
оның ішінде жалақы көтеру, заманауи спорттық 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, әдістеме-
лер әзірлеу секілді мәселелерге тоқталды. Сондай-
ақ ол өз шәкірттерінің Олимпиададағы төмен 
нәтижесі үшін кешірім сұрады.

Ұлттық шаңғы қауымдастығының бас хатшы-
сы Асқар Валиев шаңғының фристайл, трамплин-
нен секіру, скан ди навиялық комбинация және тау 
шаң ғысы бойынша ұлттық құрамалардың нәти-
желеріне талдау жасады.

«Бұл спорт түрлерінің дамуы үшін 20, 40, 60 
метрлік жаттығу трамплиндері қажет. Елімізде 
тау шаңғысын дамытпау – өте ұят деп санаймын. 
Фристайл-акробатика – өте әсерлі көрініс. Біздің 
спортшылар үш қарғып секіруге барды. Бұл – 
қолдауды қажет ететін перс пек тивалық көзқарас. 
Жалпы, жазғы да йын дыққа арналған трамплин 
нұсқасын қарас тырып жатырмыз», деді А.Валиев.

Жиын соңында қысқы спорт түрлері бойынша 
РОДО директоры Мұ рат бек Қыпшақбаев жиынға 
қатысу шыларды Шортанды қаласын дағы Ұлттық 
шаңғы орталығымен таныстырды. Сондай-ақ олар 
Мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы 
бойынша режиссер Алдияр Байракимов түсірген 
«Паралимпиадашы» фильмінің алдын ала көр-
сетіліміне қатыс ты.

Дәурен АБАЕВ: 

10 ЖЫЛ БОЙЫ ЕШ НӘТИЖЕ КӨРСЕТПЕЙ 
ЖҮРЕТІН БАПКЕРЛЕРДІ ЕНДІ ҰСТАМАЙМЫЗ
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ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА КОМАНДАСЫНЫҢ ОЙЫН КЕСТЕСІ


